Huoltajaturva
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Suomi
Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on?
Henkilöturvan laajuuden voit räätälöidä itse omien tarpeidesi mukaisesti. Vakuutus voidaan tehdä 7 vrk ikäisestä lähtien
16-vuotiaaksi asti ja syntyvälle lapselle kun raskausviikkoja on yli 17, mutta alle 36.

Mitä vakuutus kattaa?
Kertakorvaus haittarahana vakuutusehdoissa määritellyistä sairauksista ja

Mitä vakuutus ei kata?
muita sairauksia tai vammoja kuin on vakuutusehdoissa mainittu

vammoista

molempien silmien pysyvä sokeus
downin oireyhtymä
pahanlaatuinen kasvain
diabetes 1
laaja palovamma
avosydänleikkausta vaativat sydänsairaudet
CP-oireyhtymä
nivelreuma

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Haittaraha maksetaan kertaalleen jokaisesta sairaudesta tai vammasta.
Vakuutusmäärä on tapaturmaa tai sairautta kohden. Vakuutusmäärä
voi olla 5.000 e tai 10.000 e sairautta tai tapaturmaa kohden.
Vakuutus ei ole voimassa maassa tai alueella, johon matkustamista
Suomen ulkoministeriö suosittelee välttämään tai josta Suomen
ulkoministeriö suosittelee poistumaan. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos vakuutetun matkasairaus, matkatapaturma tai
kuolema ei johdu siitä syystä, minkä vuoksi ulkoministeriön suositus
on annettu.
Vakuutus ei ole voimassa myöskään sotatoimi- tai poikkeustila-alueella (esim. sota, kapina mellakka, aseellinen selkkaus tai
vastaava). Vakuutus on kuitenkin voimassa 14 vuorokauden ajan
sotatoimien tai poikkeustilan alkamisesta edellyttäen, että vakuutettu on ollut alueella ennen sotatoimien tai poikkeustilan alkamista ja
ettei hän itse osallistu kyseiseen toimintaan.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Huoltajaturva on voimassa Suomessa ja ulkomailla. Ulkomailla vakuutus on voimassa enintään 365 vrk alkuperäisestä lähtöpäivästä.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä tulee antaa oikeat tiedot
• vakuutetun terveydentilasta
maksaa vakuutusmaksu ajallaan
ilmoittaa viipymättä virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista
vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Pohjantähdelle

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Laskutus 1-12 kertaa vuodessa sopimuksen mukaan

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
vakuutusturva alkaa, kun Pohjantähti tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen
vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
Pohjantähden oikeus irtisanoa vakuutus on rajoitettu yhtiön yleisissä sopimusehdoissa lueteltuihin tilanteisiin. Tällainen tilanne on kysymyksessä
esimerkiksi, jos vakuutuksenottaja ei ole suorittanut vakuutusmaksua vakuutussopimuksen mukaisesti. Pohjantähdellä on oikeus irtisanoa vakuutus
päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.
vakuutus päättyy, kun vakuutettu täyttää 18 vuotta

Miten irtisanon sopimuksen?
kirjallisesti ilman irtisanomisaikaa

